
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Wójt Gminy Rudziniec 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Ratownictwo i ochrona ludności 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

 
OSP CHECHŁO, ul. Piękna 22 44-172 Chechło KRS 0000150343 NIP 9691333328 REGON 278063893 

e-mail: ospchechlo@vp.pl 

Nr konta: 18 1600 1462 1818 1918 9000 0001 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Prezes OSP – Łukasz Szołtysek - 518-652-360 

 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 
Prezentacja gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec w 

ramach Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

16.09.2022r. 
Data  
zakończenia 

16.10.2022r. 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Zadanie publiczne pt. Prezentacja gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rudziniec w ramach Gminnych Zawodów Sportowo - 

Pożarniczych odbędzie się 17. września br. i będzie obejmować spotkanie integracyjno-informacyjne społeczności Gminy Rudziniec. 
Zostaną zaprezentowane zasoby sprzętowe oraz gotowość bojowa jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 
Rudziniec poprzez sportową rywalizację. Zgromadzonym zostanie przedstawiona działalność ratowniczo-gaśnicza, którą na co dzień 
realizują strażacy ochotnicy z terenu naszej gminy. Nastąpi także odznaczenie i nagrodzenie drużyn pożarniczych z najlepszymi 
wynikami osiągniętymi w czasie prezentacji sportowej. Zostaną zakupione dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe dla 
zwycięskich drużyn. Celem zadania jest przedstawienie społeczeństwu wyposażenia jednostek OSP, pokazanie ogromnego 
zaangażowania strażaków ochotników w ratowanie życia i mienia mieszkańców gminy. Spotkanie będzie okazją do rozmów strażaków 
ochotników z mieszkańcami gminy oraz pozostałymi zgromadzonymi gośćmi. Odbiorcami zadania będą strażacy ochotnicy z terenu 
Gminy Rudziniec, ich rodziny oraz zaproszeni goście. Zadanie zrealizowane zostanie na terenie boiska wiejskiego w Chechle. Boisko 
zostanie uprzednio przygotowane przez strażaków, tj, zostanie wytyczony tor przeszkód. Uroczystość rozpocznie się przemową 
przedstawicieli Zarządu Gminnego ZOSP RP. Zostanie przygotowany poczęstunek dla zgromadzonych, który składać będzie się  
z tradycyjnego śląskiego kołacza, grochówki, kiełbasy na ciepło, pieczywa i zimnego napoju. W tym celu zostanie zakupiony kołacz, 
wkład do kotła oraz niezbędne naczynia jednorazowe. Realizacja zadania ma również na celu  odsunięcie dzieci i młodzieży od 
problemów związanych z następstwami  nadużywania alkoholu,  wspieranie młodego pokolenia w trzeźwości i przeciwdziałać 
alkoholizmowi. Pragniemy  pokazać, że wolny czas można spędzać z znajomymi, bez spożywania alkoholu oraz  innych używek, 
poświęcając ten czas na zabawę, pracę a  nawet ratowanie ludzkiego życia w ramach zadań OSP. Podmiotem odpowiedzialnym za 
zorganizowanie zadania będą druhowie OSP Chechło. Zakupami oraz przygotowaniem grochówki zajmą się strażacy z OSP Chechło, 
dzięki użyczonej kuchni polowej. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać komisja sędziowska z KM PSP Gliwice.  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wypromowanie ochotniczej działalności 
jednostek OSP z terenu gminy 

Udział w prezentacji gotowości 
bojowej jednostek OSP Gminy 
Rudziniec. Udział ok 170 osób. 

- zdjęcia 
- sporządzenie pisemnej informacji o zawodach 
- podanie informacji w internecie na profilu 
społecznościowym Facebook 

 
1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.  

mailto:ospchechlo@vp.pl


Rozpropagowanie i podtrzymanie tradycji 
pożarniczych 

Poznanie tradycji pożarniczych 
przez uczestników. Udział ok. 
250 osób. 

- zdjęcia 
- sporządzenie pisemnej informacji o tradycjach 
- podanie informacji w internecie na profilu 
społecznościowym Facebook 

Podtrzymanie tradycji dotyczącej dziedzictwa 
narodowego, jakim jest działalność i 
funkcjonowanie ochotniczych straży 
pożarnych 

Poznanie działalności 
ochotniczej straży pożarnej 
przez uczestników, zachęcenie 
do wstąpienia do OSP. Udział 
ok 250 osób. 
 

- zdjęcia 
- sporządzenie pisemnej informacji 
- podanie informacji w internecie na profilu 
społecznościowym Facebook 

Odznaczenie i nagrodzenie najlepszych 
drużyn 

Pokonanie toru przeszkód 
przez strażaków na czas. 
Udział ok 170 osób. 

-zdjęcia 
-sporządzenie pisemnej informacji tj. protokołu z 
zawodów 
-podanie informacji w internecie na profilu 
społecznościowym Facebook 

 

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania 

OSP CHECHŁO co roku zajmuje się organizacją gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, a także co dwa lata powiatowych 

zawodów sportowo – pożarniczych (za wyjątkiem lat ubiegłych, okresu panowania pandemii COVID-19). OSP wspomaga radę sołecką 

w Chechle w organizacji corocznych festynów rodzinnych i dożynek wiejskich. OSP CHECHŁO ma doświadczenie w organizacji 

parafialnych obchodów Dnia Strażaka. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Dyplomy, medale, puchary 1100,00 1100,00 0,00 

2. Nagrody rzeczowe 1200,00 900,00 300,00 

3. Poczęstunek (naczynia jednorazowe, 
kołacz, wkład do kotła, kiełbasa, 
pieczywo, zimne napoje) 

2700,00 2700,00 0,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000,00 4700,00 300,00 

 
V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

oferenta(-tów); 
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 

publicznego;  
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 
.................................................................                                                  Data 06.09.2022r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów)  


